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Prvi korak na poti
v Tokio opravljen

P

redolimpijsko leto 2019 je bilo močno zaznamovano s ciljem
osvojitve čim večjega števila olimpijskih kvot. Kvote so se delile
na svetovnih prvenstvih v slalomu v La Seu d'Urgellu in v sprintu
na prvenstvu v madžarskem Szegedu. V slalomu so bile na voljo štiri
kvote, v sprintu na mirnih vodah sicer precej več, vendar smo se na
kvalifikacijski tekmi borili za pet. S končnim izkupičkom moramo
biti zadovoljni. Prvi dve kvoti sta z osvojeno kolajno na svetovnem
prvenstvu potrdili Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman. Mesec
dni kasneje smo na svetovnem prvenstvu v slalomu potrdili še kvote
v moškem in ženskem kajaku ter moškem kanuju, četrto kvoto v
ženskem kanuju pa nam je ICF potrdil dober mesec kasneje, ko so
podelili še nekatere nerazdeljene kvote. Z osvojitvijo mest za nastop
na olimpijskih igrah v Tokiu je bil narejen prvi korak k nastopu na igrah.
Večina tekmovalcev pa si bo morala nastop na igrah zagotoviti še skozi
interne kvalifikacije, ki bodo potekale vse do evropskega prvenstva,
ki bo sredi maja 2020 v Londonu. Z dobrimi rezultati v sezoni 2019
so nekateri sicer bližje igram, vendar je sistem uvrščanja na igre tako
odprt, da se je na igre mogoče uvrstiti tudi z odličnimi uvrstitvami le v
olimpijski sezoni.
Prepričan sem, da so v priprave na olimpijsko sezono bolj mirno vstopili
tekmovalci in tekmovalke, ki so dosegali izvrstne rezultate v minuli
sezoni. In teh ni bilo malo. Ob že omenjenih Špeli in Anji sta z odliko
končala sezono Eva Terčelj, ki je osvojila naslov svetovne prvakinje, in
Luka Božič, ki je na istem prvenstvu osvojil bron, Benjamin Savšek pa
že v začetku sezone naslov evropskega prvaka. Ob tem ne gre pozabiti
tudi na uspehe v drugih disciplinah, predvsem uspehe serijskega
prvaka v spustu Nejca Žnidarčiča, ki je osvojil tako naslov evropskega
kot svetovnega prvaka. Več o vseh dosežkih je mogoče prebrati v
nadaljevanju revije, saj je bilo v letošnji sezoni osvojenih preko 30
kolajn na velikih tekmovanjih.
Kljub temu, da bo večji del naše energije usmerjen v priprave na
olimpijske igre, pa je pred nami precejšen izziv, kako organizirati naše
delovanje v naslednjem olimpijskem ciklu. Nekoliko nas v reorganizacijo
sili odločitev MIZŠ, da vse zaposlitve trenerjev v nacionalnih panožnih
športnih šolah prenese na panožne zveze. Drugi razlog pa je želja, da
v prihodnje tekmovalci, vključeni v programe kajakaških reprezentanc,
opravijo več treninga skupaj. V primeru spremembe načina dela,
bodo morali klubi svoje programe boljših tekmovalcev bolj podrediti
programom reprezentanc. Pred vsemi delovnimi telesi KZS sta delovni
zima in pomlad. Strategijo delovanja in okvirni program za naslednji
olimpijski cikel bo potrebno podati v razpravo do tekmovalne sezone,
saj med njo časa za resen razmislek, kako naprej, ne bo. Predvsem
pa bo na tak način klubom dano dovolj časa, da se tudi sami
reorganizirajo v skladu z usmeritvami KZS.
Andrej Jelenc
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Kajakaški praznik
v Szegedu privabil
tisoče navijačev
Osem let je minilo od zadnjega svetovnega prvenstva v sprintu na mirnih vodah
in parakajakaštvu v Szegedu. Madžari so tudi tokrat poskrbeli za izvrstno
organizacijo dogodka, ki je nosil še posebno težo, saj so podelili večino kvot za
nastop na olimpijskih igrah v Tokiu, le še peščica pa jih bo na voljo prihodnje leto
v kontinentalnih kvalifikacijah. Po koncu prvenstva je bila slovenska ekipa lahko
zadovoljna, saj sta Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman osvojili dve kolajni, pa
tudi tako želeni olimpijski vozovnici. Jošt Zakrajšek je bil na 5000 metrov odličen peti.

Ž

e pred prvenstvom smo pričakovali enkraten dogodek in vrhunec
sprinterske sezone 2019 z odličnim
vzdušjem v državi, kjer so sprinterji na
mirnih vodah eni najbolj prepoznavnih
in cenjenih športnikov, ki uživajo veliko
podporo med navijači. Ti se jim niso
izneverili, saj so v finalnih dneh dobro
napolnili tribune ob tekmovališču. Pred
odhodom je kajakaški dvojec Ponomarenko Janić – Osterman napovedal
naskok na olimpijske kvote in svetovni
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vrh. Že uvodni nastopi so pokazali, da sta
Primorki v času med koncem svetovnih
pokalov in svetovnim prvenstvom svojo
pripravljenost še izboljšali, tako da smo
vsi nestrpno pričakovali nastope v finalu
A in s tem boje za kolajno.
Na 200 metrov sta bili letos na svetovnih pokalih nepremagljivi in s tem sta
postali glavni favoritki za zlato kolajno.
Na Madžarskem sta v finalu premoč
morali priznati le beloruski navezi Marina
Litvinčuk - Volga Kudženka, ki je bila
od slovenskega dvojca hitrejša za pol
sekunde.
»Vsaka medalja je želena, čeprav sva
si želeli zlate, je tudi srebrna dobra,« je
povedala nasmejana Anja Osterman,
Špela Ponomarenko Janić pa dodala:
»Že na ogrevanju je prišlo do zapleta,
ko Stjepana niso pustili zraven in sva se
prvič, odkar veslava skupaj, morali ogreti
sami. Tako da se mi je že od začetka
zdelo, da čoln ni stekel tako kot nama
sicer na ogrevanju. Morda se je to potem
poznalo skozi tekmo, ampak medaljam se
ne gleda v zobe.«
Tekmovalke so bile v finalu zelo ize-

načene. »Ko sem se obrnila na desno in
videla, da smo štiri posadke na kupu, me
je kar malo stisnilo v srcu, da nisva četrti,
ampak sva bili drugi in je bila vsa skrb
zaman,« je priznala Anja.
Špela Ponomarenko Janić, ki sedi
spredaj v čolnu, je ob prihodu v cilj
vedela, da sta drugi: »Bilo je tesno, ampak
dovolj za drugo mesto in dovolj, da se je
videlo, da sva bili drugi. Vsaka medalja je
medalja. Letos sta Belorusinji razred zase,
na vseh razdaljah. Že v Minsku sta pokazali, da jima na 500 metrov ni bilo para,
šli sta kot hitri vlak, vse preostale pa so se
borile za drugi medalji. Res sta vrhunsko
pripravljeni.«
Naslednji dan je bil za Špelo in Anjo
še pomembnejši, saj v igri niso bile le kolajne, temveč tudi olimpijske vozovnice.
Vse je šlo po načrtu in varovanki Stjepana
Janića sta še drugič okoli vratu prejeli
kolajni, tokrat za bron na 500 metrov, pa
tudi vozovnici za nastop v Tokiu.
»Kar ne morem verjeti, da nama je to
uspelo. Če pomislim, da sem pred desetimi meseci šele rodila in zdaj že imam
kolajno z olimpijske discipline na 500

metrov in kvoto, ki sva si jo tako želeli, je
res fantastičen občutek,« navdušenja ni
skrivala Špela Ponomarenko Janić.
In Anja Osterman? »Res ne morem
verjeti, komaj zadržujem solze, tako sem
vesela. Že ko sva bili drugi, kaj šele zdaj,
ko sva bili tretji in sva osvojili olimpijsko
kvoto.«
Na dveh razdaljah smo pesti stiskali za
Jošta Zakrajška, ki se je potegoval za čim
boljšo uvrstitev na olimpijski 1000-metrski razdalji ter povsem ob koncu prvenstva še v preizkušnji na 5000 metrov.
Olimpijska vozovnica, ki jo je dobilo le pet
najhitrejših tekmovalcev, mu je ušla, ujel
pa je končno 13. mesto, saj je bil v finalu
B četrti. »Rezultatsko to zagotovo ni to,
kar sem si obetal in za kar, verjamem,
sem bil pripravljen. Ampak z nastopom
sem zadovoljen. Veslal sem tako, kot
znam,« je povedal Jošt Zakrajšek. Trzinec
je veliko več pokazal zadnji dan prvenstva, ko je na 5000 metrov dosegel enega
največjih uspehov kariere. V napeti tekmi
je namreč zasedel peto mesto, od kolajne
pa sta ga ločili le dve sekundi: »Predvsem
sem zadovoljen, ker je bila to taktično
moja najboljša tekma, čeprav sem na
5000 metrov nekajkrat že osvojil kolajno.
Hitrosti so takšne, da mi v ciljnem sprintu
ni uspelo prehiteti še dveh tekmovalcev,
da bi bil v igri za medaljo. To je še en
dokaz, da je bila cela sezona dobra in če
bom od tu naprej gradil, bom v zimskem
obdobju res užival.«
Na 200 metrov je tekmoval nekdanji
evropski prvak v sprintu na divjih vodah
Vid Debeljak, ki je nov izziv našel na
mirnih vodah. Preizkušnjo je končal na
skupnem 14. mestu: »Povsem zadovoljen sem. Tekma morda ni bila idealna,
ampak vem, kje so napake, vem, na čem
je potrebno delati. To je moja prva resna
tekmovalna sezona v mirnih vodah. Od
lani sem precej napredoval, je pa še
ogromno rezerv.«
V svojem prvem nastopu na članskem
svetovnem prvenstvu je Mia Medved
tekmo na 500 metrov sklenila v kvalifikacijah: »Bila sem kar živčna. Na žalost je
napredovalo samo prvih pet in šesta najhitrejša tekmovalka. S starta mi je šlo kar
dobro, potem pa nisem imela več moči.«
Svojega predstavnika smo imeli še
med parakajakaši, saj se je po daljšem
premoru v čoln vrnil Dejan Fabčič. V vse
močnejši konkurenci, ki je bila tokrat še
posebej motivirana tudi zaradi kvalifikacij
za paraolimpijske igre, je obstal v polfinalu, napredovanje v finale B pa zgrešil
za vsega eno mesto. »Škoda, malo je
zmanjkalo za finale B. Ko sem v predtekmovanju videl, kako so vsi močni, sem si
rekel, da bi se morda boril vsaj za finale B
in tako ostal v stiku z najboljšimi. Žal se
tudi to ni izšlo,« je bil razočaran ob koncu
tekmovanja.
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La Seu d'Urgell ostaja
'slovenski'
Prizorišče letošnjega svetovnega prvenstva v slalomu in sprintu
na divjih vodah že dolgo velja za eno najsrečnejših, kar se tiče
slovenskih uspehov. V preteklosti so naši tekmovalci v La
Seu d'Urgellu že osvajali kolajne na svetovnem in evropskem
prvenstvu, pa tudi na tekmah svetovnega pokala (v zadnjih letih
so v Španiji na svetovnem pokalu zmagali Luka Božič, Benjamin
Savšek, Urša Kragelj, Eva Terčelj, Anže Berčič in Peter Kauzer).
Uspešni niz se nadaljuje …

S

lalomisti so v Pirenejih lovili
kolajne, brez katerih se že dolgo
ne vračajo v domovino, a tokrat
so jim misli uhajale tudi k olimpijskim
kvalifikacijam in kvotam za nastop na
igrah prihodnje leto v Tokiu. Pred odhodom je slovenska odprava kot glavni
cilj izpostavila osvojitev kvot, potihoma
pa seveda upala tudi na medalje. Cilj je
v celoti izpolnila, saj so reprezentanti
pridobili vse štiri mogoče olimpijske
kvote v ženskem in moškem kajaku
in kanuju, ob tem pa so osvojili še tri
zlate in bronasto medaljo (v slalomu in
spustu).
Nekoliko v senci odbojkarske vročice,
ki je zajela Slovenijo, so za enkratne
rezultate ob koncu septembra poskrbeli
tudi divjevodaši. Začnimo pri tekmovalki,
ki je na reki Segre poskrbela za novo
poglavje v slovenski kajakaški zgodovini. Eva Terčelj je namreč postala prva
Slovenka z naslovom članske svetovne
prvakinje v slalomu na divjih vodah, po
tem ko je v finalu prikazala tako dobro
vožnjo, da je ni uspela premagati niti
serijska dobitnica kolajn s svetovnih
prvenstev Avstralka Jessica Fox, ki je
doslej na SP osvojila že sedem posamičnih zlatih medalj.
Terčeljeva, sicer že mladinska svetovna prvakinja leta 2008, je v finalu blestela od starta do cilja, a predvsem zadnji
del je odpeljala naravnost fantastično:
»Res sem presrečna. Kar ne najdem besed. Res se je lepo zaključila sezona. Šla
sem čez vzpone in padce. Sanje so se mi
uresničile. Želela bi se zahvaliti celi ekipi,
brez katere ne bi bila tukaj. To je rezultat
dobrega dela skozi leta. Mogoče sem
bila ob prihodu v cilj celo bolj emocionalna kot sedaj. Uspela mi je res dobra
vožnja. Dala sem vse od sebe, kar sem
lahko. Bilo je mučno čakati, ampak potem je bilo iz minute v minuto lepše. Ko
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sem videla, da sem svetovna prvakinja,
je bilo res nekaj neverjetnega.«
Še pred Evo pa je temperaturo dvignil
kanuist Luka Božič, ki je bil tretji po
polfinalnem nastopu, enako mesto pa je
zadržal tudi po napetem finalu. Na progi
je naredil dotik, o katerem bo Primorec
še razmišljal, saj mu je prav ta odnesel
zlato kolajno. A tudi po bronu je bil Božič
navdušen. Pred desetimi leti je na istem
prizorišču priveslal do prve posamične
kolajne na članskih svetovnih prvenstvih,
takrat v kanuističnem dvojcu skupaj s
Sašem Taljatom in prav tako bronaste,
tokrat pa je bil prvič v karieri na stopničkah še na posamični tekmi svetovnega
prvenstva v kanuju enosedu.
»Bila je nora tekma. Že s polfinalom
sem dokazal, kam sodim in v finalu oddirkal še eno stopničko višje. Na koncu
mi je uspela nekoliko tvegana vožnja.

Še vedno ne morem verjeti, kaj mi je
uspelo. Lahko se zahvalim vsem, celotni
ekipi, ki me je spremljala na tej poti in do
tega uspeha, ki sem ga čakal od mojih
začetkov v tej disciplini. Realiziral sem
najboljšo vožnjo na tem svetovnem
prvenstvu,« pa je povedal Božič.
Eva Terčelj in Luka Božič sta z osvojenima kolajnama Sloveniji brez težav
priveslala olimpijski kvoti, za katero pa
so se kar presenetljivo morali potruditi
kajakaši, ki niso imeli svojega dne. Ostali
so namreč brez finalnega nastopa, kvoto
pa je z 21. rezultatom polfinala priboril
Niko Testen. Še bolj je bilo zapleteno pri
kanuistkah, kjer je bila Alja Kozorog 19.
in tako Slovenijo postavila na 13. mesto
v razvrstitvi držav, kvoto pa je v Španiji
pridobila enajsterica.
Pred Slovenijo je brez kvote ostala
še Francija, a vse ni bilo izgubljeno,

saj so Avstralija, Nova Zelandija, ZDA,
Andora in Brazilija kvoto osvojile z isto
tekmovalko, po pravilih pa so se nato
morale odločiti, ali bodo eno osvojeno
kvoto vrnile v kajaku ali v kanuju. Rok
za vračilo kvote se je novembra iztekel,
sreča pa je bila tudi na strani slovenske
ekipe, saj niso vse države vrnile kvot le v
kajaku, temveč tudi v kanuju, s tem pa je
do kvote prišla tudi Slovenija.
Tradicionalno so zablesteli tudi
spustaši, ki so tako kot pred dvema
letoma v Franciji naslove svetovnih
prvakov znova lovili v družbi slalomistov.
Primorski kajakaš Nejc Žnidarčič je v
Španijo pripotoval z enim samim ciljem
- osvojitvijo zlate kolajne na svetovnem
prvenstvu v sprintu na divjih vodah in s
tem ubranitvijo lanske zmage. V letošnji
sezoni je bil do tega prvenstva v sprintu
namreč neporažen, saj je slavil tako na
evropskem prvenstvu, na tekmah svetovnega pokala kot na evropskih pokalih.
V kvalifikacijah je Žnidarčič postavil drugi čas, od njega je bil hitrejši le
reprezentančni kolega Anže Urankar. V
napetem in izenačenem finalu je Nejca
spremljalo tudi nekaj športne sreče, saj
je zmagal z vsega stotinko prednosti
pred Francozom Felixom Bouvetom,
tretji pa je bil še en Francoz Hugues
Moret.
»Dan so slalomisti začeli vrhunsko.
Spremljali smo jih. Rekli smo, da bomo
še mi dokončali ta odličen dan. Zelo sem
vesel, da mi je uspelo. Cilj te sezone je
bil ostati neporažen še na zadnji tekmi
sezone. Uspelo mi je za las. Vožnja je bila
kar slaba, še posebej v spodnjem delu
se mi je vse podrlo. Ampak nekaj sreče
je bilo na moji strani. Presrečen sem s
četrtim naslovom svetovnega prvaka,« je
po tekmi povedal Žnidarčič.
Še pred posamičnim naslovom prvaka
pa je Gnida osvojil zlato kolajno tudi v
ekipni tekmi, kjer je veslal skupaj s Simonom Ovnom in Anžetom Urankarjem.
»Ubranili smo naslov iz lanskega leta, kar
je bil cilj. To je moja šesta zlata ekipna
kolajna, z enajstimi različnimi sotekmovalci. V zadnjem času smo se s Francozi
izmenjevali na vrhu, zdaj pa je nam
uspelo drugič zapored,« je bil navdušen
najizkušenejši v slovenski spustaški
reprezentanci Nejc Žnidarčič. Slovensko
ekipo je do zlata vodil Simon Oven, ki je
tokrat veslal na prvem položaju, sledila
pa sta mu Urankar in Žnidarčič. »Vsako
mesto v moštveni tekmi je zahtevno, je
pa težko, saj veš, da če boš naredil napako, bosta imela za tabo težave še dva.
Malo sem bil nervozen, ampak je šlo.«
Anže Urankar, tretji član zmagovalne
ekipe, pa je dodal: »Vožnja je bila dobra,
saj je ta proga res zahtevna za moštvene
vožnje. Mi smo zadovoljni. Zmagali smo
in to je to, po kar smo prišli.«
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Intervju z Anjo Osterman

Olimpijske igre mi stalno
hodijo po glavi
Dve kolajni s svetovnega prvenstva v Szegedu, olimpijska vozovnica, štiri
kolajne s tekem svetovnega pokala, prvo mesto na svetovni jakostni lestvici med
ženskimi kajakaškimi dvojci in odlični nastopi na evropskih igrah v Minsku so
letošnji izkupiček Anje Osterman, ki se je pred dvema letoma s pomočjo Špele
Ponomarenko Janić in trenerja Stjepana Janića povzpela med najboljše svetovne
sprinterke na mirnih vodah. Čeprav največje uspehe dosega v dvojcu, je v zadnjih
letih med najboljšimi tudi v posamični konkurenci.
Leto 2019 ti je znova prineslo veliko
uspehov. Dve medalji na SP, kolajne
na svetovnem pokalu. Kako jo
ocenjuješ?
Sezona je bila res fantastična! Cilj
je bil osvojiti kvoto na SP, midve pa
sva osvojili medaljo na vsaki odveslani tekmi in tako najin cilj še izboljšali.
Pred začetkom majskih svetovnih
pokalov nisva vedeli, kako bo sezona
potekala, seveda sva upali na najboljše. Najini strahovi so bili zaman,
saj sva osvojili dve zlati, srebrno in
bronasto medaljo. Zlati sva osvojili
na 200-metrski razdalji, ki smo jo na
treningu preizkusili le enkrat, še to za
hec. Namen te razdalje je bil, da po
enoletnem premoru odveslava čim
več tekem v K2 in tako napredujeva v najini paradni disciplini 500m.
Sezone ne bi mogli začeti bolje. Pika
na i pa je bilo svetovno prvenstvo,
kjer sva osvojili vse, po kar sva se
odpravili.
Največje uspehe si dosegla s Špelo v
K2, ampak ne smemo pozabiti niti na
uspešen nastop na evropskih igrah v
Minsku. Kolajna ni bila daleč …
Letošnjim evropskim igram v Minsku se nisem želela odpovedati, tako
da sem tja odpotovala sama. Zagotovo je na taki tekmi biti čudno brez
trenerja, ampak sem to obrnila v svoj
prid in dokazala, da se zmorem sama
pripraviti na tekmo in odveslati tako
kot znam. Bilo je zelo vetrovno in
valovito, tudi nekaj nalivov je bilo. Na
500m sem začela nekoliko zadržano
in so mi tako vse tekmovalke zbežale,
a mi je vseeno uspelo priveslati do 7.
mesta. 200-metrska razdalja je drugačna zgodba, saj tam ne smeš hraniti
moči. Začela sem suvereno in osvojila
4. mesto. Kar nekaj trenutkov je bilo
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treba počakati, da se je izpisalo na
zaslonu, katera je 3. in katera 4., tako
da je bilo zelo blizu medalje.
Čaka te prvi nastop na olimpijskih
igrah. Že razmišljaš o tem?
Ja, olimpijske igre mi stalno hodijo
po glavi. Zame bodo prve, ampak to ne
bo predstavljalo nobene ovire.
Kvoto sta si zagotovili v K2, po
pravilih pa imata tudi pravico do
nastopa v K1. Ste že kaj planirali in
razmišljali v tej smeri?
Cilj na OI je osvojitev medalje v K2
in s Špelo se ne vračava v Slovenijo
brez nje (smeh). Na OI lahko obe veslava v K1, mislim da to tudi dopušča program, saj so tekme v K1 po zaključenem K2. Kako se bomo odločili, bomo
videli skozi sezono, ampak mislim, da
bomo na OI videli tudi kakšen nastop
v K1.

Naslednje leto bo glavna tekma v
Tokiu, vendar pa so pred tem tudi
svetovni pokali in evropsko prvenstvo.
Kje bosta s Špelo nastopili pred OI?
Malo smo že pregledali sezono
2020 in tekme. Odveslali bova oba
svetovna pokala, za evropsko prvenstvo pa nisem tako prepričana, saj se
križa z našimi pripravami za OI.
Bodo priprave letos kaj drugačne kot
so bile doslej?
Priprave bodo potekale podobno kot
vsako leto. Konec januarja odpotujemo
za dva meseca v Avstralijo, nato sledi
mesec priprav v Zagrebu, zadnji mesec
in pol priprav pred odhodom v Tokio
pa v Bohinju. Priprave bodo nekoliko
drugačne v smislu naše pripravljenosti,
saj so OI časovno tri tedne prej kot je
običajno svetovno prvenstvo, tako da
morava biti fizično najboljše pripravljeni
že v prvem tednu avgusta.

Intervju s Špelo Ponomarenko Janić

Cilj sva krepko presegli
Najtrofejnejša slovenska kajakašica Špela Ponomarenko Janić se je v letošnji
sezoni v velikem slogu vrnila med najboljše manj kot leto po rojstvu hčerke Sofie,
ki se je pridružila starejšemu bratu Adamu. Četrtouvrščena z OI v Riu de Janeiru
sedaj kraljuje v kajakaškem dvojcu, kjer je z Anjo Osterman nadaljevala zmagoviti
niz uvrstitev na stopničke na vsaki skupni tekmi, ob tem pa si zagotovila še nastop
na četrtih olimpijskih igrah.
V Szegedu je bil glavni cilj osvojitev
enega od šestih mest, ki je prinašalo
osvojitev olimpijske kvote, ki sva ga
z osvojeno medaljo krepko presegli.
Glede na to, da sva jo osvojili v tako
pomembni sezoni in manj kot letu dni
po mojem porodu, sem prepričana, da
je medalja v Tokiu dosegljiva. Do sedaj
sem bila dvakrat zelo blizu medalji, kar
mi je vsakič dalo nov zagon, ker sem
vedela, da sem lahko še boljša. Tako
dobro pripravljena kot sedaj nisem bila
še nikoli. Naredila bom vse, kar je v
moji moči, da osvojim tudi olimpijsko
medaljo, ki je edina, ki v moji zbirki še
manjka.
Že več let med februarjem in aprilom
trenirate v Avstraliji. Preverjenega
recepta verjetno ne gre menjati.
Letos si poskrbela za neverjetno
uspešno vrnitev po porodu.
Osem mesecev kasneje si že stala
na zmagovalnih stopničkah. Si
pričakovala, da boš tako hitro spet
na vrhu?
Težko je reči, da sem pričakovala
tako uspešno vrnitev, sem pa naredila
vse, kar sem lahko, da se po porodu
čim bolj uspešno vrnem na tekmovanja. Na srečo med nosečnostjo nisem
imela težav, tako da sem lahko trenirala skoraj do zadnjega dne. Največ sem
delala na tehniki zavesljaja in specifični
moči, kar sem hotela čim bolje prenesti
v to sezono. Ker je bil porod precej lažji
kot prvi, je bila vrnitev v trenažni proces zato tudi lažja. Zimski del treningov sem opravila še po prilagojenem
programu, potrebovala sem tudi več
počitka kot ostale punce. Ko pa smo
sredi februarja začeli s treningi na vodi,
sem vse treninge opravila z ostalimi.
Moja pripravljenost se je iz meseca
v mesec izboljševala, kar mi je dajalo
še dodatno energijo in motivacijo za
opravljanje vseh težkih treningov.
Vajine uvrstitve na zmagovalni oder
se kar vrstijo. V močni konkurenci

sta bili zmeraj na stopničkah na 500
metrov, letos sta uspešno dodali
tudi 200-metrsko razdaljo, ki je
bila nekako rezervna, namenjena
testiranju in treningom. To je dosežek,
s katerim se lahko pohvali malo
športnikov.
Najini rezultati so res izjemni, saj
sva z Anjo vsakič, odkar tekmujeva
skupaj v dvojcu, stali na zmagovalnih
stopničkah. Prepričana sem, da je eden
izmed glavnih razlogov ta, da imava
enega najboljših trenerjev, kar jih v našem športu obstaja, in tudi zelo dober
program treninga, ki nama omogoča
to konstantnost. Verjamem in vem, da
imava še obe veliko rezerv, tako pri
fizični kot tudi tehnični pripravljenosti,
predvsem pa v veslanju v dvojcu in
najini usklajenosti v njem.
V Szegedu sta si brez težav priveslali
kvoto za nastop na OI. To bodo
tvoje četrte OI. Do sedaj si bila v
širšem krogu favoritinj za kolajne,
prihodnje leto bosta z Anjo med
glavnimi kandidatkami za kolajno. Se
na to vlogo posebej pripravljata, saj
pravijo, da so olimpijske igre posebna
zgodba?

Tudi letos bomo februarja in marca
trenirali v Avstraliji, aprila v Zagrebu,
poleti pa v Bohinju, kamor spet prihajajo novozelandske kajakašice, s katerimi že več let uspešno sodelujemo in
so tudi ena od najuspešnejših ženskih
ekip, kar je zelo dobrodošlo, saj bomo
že na treningih lahko videli, kako dobro
sva pripravljeni.
V Tokiu vas čaka tekma na morski
vodi. Obe z Anjo sta Primorki, bi
to lahko bila vajina prednost pred
tekmicami?
Mislim, da je pomembno, da se
zelo dobro fizično pripraviva, saj na
progi v Tokiu večinoma piha veter v
prsa, kar pomeni, da bo tekma po vsej
verjetnosti daljša tudi za 10 sekund.
Slana voda ne bo najina prednost,
mogoče prej valovi, saj sva že večkrat
dokazali, da se na njih kar dobro
znajdeva. Slišali smo, da so v vodi
tudi meduze, tako da bi mogoče Anja
morala razmišljati o nakupu maske
(smeh). Tako kot na nobeni tekmi, se
tudi tukaj ne bova obremenjevali s
pogoji, ker bodo za vse isti. Če bova
dobri, bova to znali pokazati na vseh
progah in v vseh pogojih.
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Intervju z Evo Terčelj

Uresničile so se mi sanje
Ljubljanska kajakašica Eva Terčelj je v predolimpijski sezoni zasijala kot še nikoli
doslej. Mladinska svetovna prvakinja iz leta 2008 je v Španiji na najvišjo stopničko
stopila še na članskem svetovnem prvenstvu in tako prišla do največjega uspeha
kariere, v kateri je že osvajala ekipne kolajne na svetovnih in evropskem prvenstvu
ter nastopila na olimpijskih igrah v Londonu. Poleg naslova svetovne prvakinje je v
skupnem seštevku svetovnega pokala osvojila drugo mesto.
Od osvojitve naslova svetovne
prvakinje je preteklo že nekaj časa.
Takrat si rekla, da še ne dojemaš, kaj
ti je uspelo. Je sedaj drugače?
Res je, na tekmi se je vse odvijalo
hitro, sama pa sem bila še povsem v
svojem svetu nastopa. Kasneje, na
dopustu, sem imela več časa zares
doumeti, da so se mi uresničile sanje.
V športu živiš za takšne trenutke, ko se
ti trdo delo in odrekanja poplačata na
najlepši možen način.
Z letošnjo sezono si začela delati z
Jernejem Abramičem. Očitno sta se
odlično ujela.
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Na začetku letošnje sezone sem
prišla do nekaterih spoznanj in želela
pri sebi spremeniti določene stvari.
Všeč mi je bilo, kako Jernej razmišlja
in pristopa do športa, zato sva se kar
hitro ujela. Res je odličen trener s
številnimi izkušnjami.
Doslej si uspešno usklajevala šport
in študij. Zaključila si magisterij
arhitekture. Je tudi to pripomoglo k
najboljši sezoni doslej?
Dokončanje študija je bila moja
velika želja in je prav tako vplivalo na
moje odločitve v začetku sezone. Fakulteta mi je veliko dala, vendar je bila

to idealna priložnost, da vidim, kako
daleč lahko pridem, če se popolnoma
posvetim le eni stvari.
Če bi ti kdo pred sezono rekel, kako se
bo razpletla, bi mu verjela?
Mislim, da niti ne bi želela vedeti.
Raje se osredotočam na proces in
napredek. Rezultati so posledica, nenazadnje pa je šport lahko tudi nepredvidljiv. Bi pa verjetno kakšno jutro lažje
vstala, če bi vedela (smeh).
V preteklih letih si pozimi trenirala
v Združenih arabskih emiratih. Tudi
tokrat načrtuješ tako?

Letnega plana s trenerjem še nisva
čisto dorekla. Ker se celotna tekmovalna sezona začenja kakšen mesec
prej kot po navadi, bo zagotovo potrebno 'skočiti' v tople kraje. Upam, da
nam bo tudi doma zima naklonjena in
bomo imeli dobre pogoje za trening.
Naslednje leto bo treba biti vrhunsko
pripravljen že aprila, ko vas čakajo
napete kvalifikacije za OI. Bo
zaradi tega kaj drugače v zimskem
pripravljalnem obdobju?
Res je, časa je nekoliko manj, vendar
ne bo drastičnih sprememb. Še vedno je
potrebno iti korak za korakom, čaka nas
veliko dela.
Prihodnje leto bodo v ospredju
seveda OI, ampak v koledarju so tudi
druge tekme, kot so svetovni pokali in
evropsko prvenstvo.
Želim si imeti uspešno pripravljalno obdobje in še nadgraditi določene
stvari. Kasneje je najpomembnejše,
da znaš vse znanje uporabiti na
tekmah, pa ni važno, kako se imenujejo. Zagotovo ne bo lahko, ampak še
nikoli ni bilo.

Novi

KOLEOS
SUV Renault
Že za

199 € /mesec

*

Avtomatski menjalnik*
Paket zimskih pnevmatik**
Brezplačno obvezno in osnovno
kasko zavarovanje za 1. leto**
5 let podaljšano jamstvo**
*Cena velja ob nakupu preko Renault financiranja. Izračun je narejen na dan 25.9.2019 za Novi KOLEOS ZEN Blue dCi 150 X-Tronic z avtomatskim menjalnikom. Maloprodajna priporočena cena z že upoštevanim popustom in DDV, znaša
26.100 €. Informativni izračun za skupni znesek kredita v višini 14.281,92 € je narejen za dobo odplačila 96 mesecev in upošteva nespremenljivo obrestno mero 7,60 % in polog v višini 11.818,08 €. EOM = 10,61 % se lahko spremeni, če se
spremeni katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 20.328,39 €, od tega znašata zavarovalna premija 938,04 € in strošek odobritve kredita 285,64 €. Kreditojemalec vrne kredit v 96 mesečnih
obrokih v višini 199,01 €. V mesečni obrok je vključeno zavarovanje za brezposelnost, nezgodno smrt in nezgodno invalidnost. **V financiranje je vključeno tudi brezplačno obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto, ter brezplačno
podaljšano jamstvo (5 let / 100.000 km oz. 150.000 km za vozilo Koleos). Pogoj akcije je sklenitev finančne pogodbe z minimalno financirano vrednostjo 5.000 €, minimalnim trajanjem 24 mesecev in sklenitev zavarovanja vozila v drugem
letu z Renault Financiranjem. Ob nakupu vozila prejmete tudi brezplačen paket zimskih pnevmatik. Pridržujemo si pravico do napak.

Poraba pri mešanem ciklu: 6,1–7,0 l/100 km. Emisije CO2: 160–183 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d-TEMP. Emisija NOx: 0,042–0,055 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00027–0,00041 g/km. Število delcev (x1011):
0,07–0,95. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega
zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

renault.si

Renault priporoča

Avtohiša Malgaj d.o.o.

PSC Ljubljana, Tržaška 108, 1000 Ljubljana, Prodaja novih vozil Tel.: 01 20 00 550,
Prodaja rabljenih vozil Tel.: 01 20 00 560, Servis Tel.: 01 20 00 570,
E-mail: prodaja.renault.lj@malgaj.com,
Odprto od pon. - pet. od 8.00 - 18.00 ure, sob. od 8.00 - 13.00 ure, ned. zaprto,

www.avtohisamalgaj.si

Številka 3

11

Ali bi danes
opravili
vozniški izpit?
Preverite svoje znanje
CPP na vozimse.si.

vozimse.si

Intervju z Luko Božičem

Do konca kariere bom
vedno lačen zmag
Kanuist Luka Božič je del svetovnega vrha v slalomu na divjih vodah že desetletje.
Najprej je navduševal v dvojcu, nato je presedlal v enojec in tudi tu posegel po
najvišjih mestih. Na svetovnem prvenstvu v Španiji je priveslal do brona v C1
in tako postal tretji slovenski kanuist s posamično kolajno s članskih svetovnih
prvenstev. To je pred njim uspelo Jožetu Vidmarju in Benjaminu Savšku. Odličen
je bil tudi v seriji tekem za svetovni pokal, kjer je na koncu v skupnem seštevku
zasedel drugo mesto.
Pred 10 leti si s Sašem Taljatom v C2
osvojil prvo kolajno na članskih SP v
Španiji. Bila je bronasta. Letos si na
isti progi prišel do tretjega mesta. Kar
je tudi tvoja prva posamična kolajna
s SP v C1. Zanimivo naključje, ne?
Je, čeprav sem bil pred desetimi leti
v popolnoma drugačni situaciji. Takrat
sva prišla do bronaste kolajne nekje iz
ozadja, to je bila sploh najina prva kolajna na prvenstvih. Zato je bilo za vse
malce presenetljivo. Danes pa imam za
seboj že deset let izkušenj na vrhunskem nivoju, čeprav sem s to disciplino
začel praktično z ničle leta 2013. Ponosen sem na oba uspeha, ampak vseeno
mi ta kolajna pomeni nekaj več, ker
vem, koliko truda sem vložil v C1 projekt. Velikokrat sem se znašel v situaciji,
kjer nisem vedel, kako naprej, ampak se
vedno znova pobral in ves trud se mi je
poplačal v zadnjih dveh sezonah.
Letos si imel najboljšo sezono do
sedaj. Kako bi jo ocenil?
Bila je najboljša, mene osebno
pa ti uspehi niso prav nič presenetili. Po olimpijskih igrah v Londonu,
ko je padla odločitev za C1 projekt,
sem že prvo sezono začutil, da bo

to enkrat res nekaj posebnega. In je!
V zadnjih dveh sezonah sem veslal
noro, kar kažejo tudi rezultati. Čeprav
sem bil tako kot lani tudi letos drugi
v skupnem seštevku svetovnega pokala, je bila razlika očitna, veslal sem
veliko bolj konstantno, vedno na meji,
ampak samo tako lahko napredujem.
Napredek pa sem pokazal s kolajno na
svetovnem prvenstvu, ki je bila pika
na i celotni sezoni.
Katere so tiste stvari, na katere si po
letošnji sezoni še posebej ponosen?
Majhne spremembe v današnjem
vrhunskem športu so ključne za take
uspehe. Tako v pripravljalnem obdobju
kot v tekmovalnem moraš biti pozoren
na vse detajle, s katerimi lahko še izboljšaš svojo tehniko. Mogoče sem v zadnjih dveh sezonah ponovno privlekel iz
sebe tisto napadalnost, zver, ki se bori
do konca, ki sem jo nekako potlačil med
sezonami 2015 in 2017. Ponosen sem
na strokovno ekipo, ki mi je pomagala
do teh uspehov in ponosen sem nase,
kaj vse mi je uspelo doseči v desetih
letih. V dveh popolnoma različnih disciplinah sem prišel na sam vrh in to je
tisto, kar mi bo za vedno ostalo v srcu.

S kolajno na SP si naredil korak proti
uvrstitvi v olimpijsko ekipo, ampak
naslednje leto se obeta ogorčen boj
za eno mesto v olimpijski ekipi …
Korak ni tako velik, kot se zdi na
prvi pogled, je pa vsekakor majhna
prednost, ki mi prav nič ne olajša dela,
saj bom do konca svoje kariere vedno
lačen zmag. Zavedam se svojih sposobnosti, spoštujem nasprotnika, pripravljen sem na trdo delo, ki mi prinaša
neizmerno zadovoljstvo ob doseganju
vrhunskih rezultatov. Vesel sem, da
sem danes tukaj, kjer sem, ampak želim
si napredovanja iz sezone v sezono in
tako se bom lotil tudi olimpijske sezone.
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Intervju z Nejcem Žnidarčičem

Naslov evropskega
prvaka je prinesel več
zadovoljstva kot svetovni
Nejc Žnidarčič je že vrsto let stalen član zmagovalnega odra na tekmah v sprintu
na divjih vodah, pa naj bo to na evropskih ali svetovnih prvenstvih in tekmah
svetovnega pokala, tako v posamični kot ekipni konkurenci. V zadnjih letih so
se mu na vrhu pridružili tudi mlajši reprezentančni kolegi, a letos je bil v sprintu
nepremagljiv, saj je v tej disciplini zmagal na vseh tekmah, na katerih je nastopil.

Na svetovnem prvenstvu v Španiji
si zmagal z minimalno prednostjo
0,01 sekunde. Je bilo na cilju
stresno čakati, da s progo opravi še
Anže Urankar, ki je bil najboljši v
kvalifikacijah?
Ja, v letošnji sezoni sem bil
navajen zmagovati s prednostjo
ene ali dveh sekund. Vožnja v finalu
svetovnega prvenstva ni bila idealna in ko sem prečkal ciljno črto,
nisem pričakoval, da bom prevzel
vodstvo. Glede na vožnjo in čas sem
bil prepričan, da bo Anže za menoj
prevzel vodstvo, a je imel tudi on veliko problemov na progi, tako da sem
letos tudi z malo sreče znova postal
svetovni prvak.
V letu 2019 si bil v sprintu
neporažen, še posebej pa je bila
odmevna tvoja zmaga na domačem
evropskem prvenstvu, kjer si nastopil
poškodovan. Je bila to najtežje
prigarana kolajna?
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Ja, bilo je nekaj posebnega. Zelo
sem si želel zmagati na domačih
tleh, tako kot mi je to uspelo že leta
2013, saj mi proga v Trnovem ob Soči
ustreza. Ko sem se dan pred začetkom
evropskega prvenstva poškodoval, se
mi je po malem kar podrl svet. Ni bilo
lahko gledati klasične tekme z brega,
saj sem imel visoke cilje tudi v klasiki.
S pomočjo zdravnikov in protibolečinskih tablet sem se nato pripravil
za tekmo v sprintu, ki mi je uspela
do popolnosti in sem se tako lahko
veselil že svojega četrtega naslova
evropskega prvaka. Moram povedati,
da sem se tega naslova bolj razveselil
kot naslova svetovnega prvaka, glede
na vse težave, ki sem jih imel pred
tekmo.
V vrhu sprinta na divjih vodah si že
desetletje. Kje je skrivnost?
Mislim, da v športu ni veliko skrivnosti, na koncu šteje le trdo delo. Če
pri tem še uživaš in si obdan z ekipo,

s katero dobro sodeluješ, je vse veliko
lažje. Lahko rečem, da imam enega
najlepših poklicev na svetu.
Letošnja sezona je bila dolga, EP
maja, SP konec septembra. Ampak
časa za počitek ni bilo veliko.
Naslednje leto je SP že aprila, in sicer
v ZDA. So priprave zaradi tega kaj
drugačne kot v preteklih letih?
Sezona je bila daljša kot po navadi,
ampak mi ni bilo težko trenirati celo
poletje, saj sem bil za letošnjo sezono
zelo motiviran. Tudi po svetovnem
prvenstvu sem si vzel samo dva tedna
počitka in sem nato že začel trenirati
za finale svetovnega pokala, ki me
čaka decembra na Kitajskem. Borim se
namreč za skupno zmago v svetovnem
pokalu. Tudi po vrnitvi s Kitajske ne bo
veliko časa za počitek, saj nas konec
aprila že čaka svetovno prvenstvo v
ZDA. Zimske priprave bom verjetno
spet opravil v Španiji, nato pa do SP
treniral doma.

Anja Osterman
na evropskih igrah tik za
kolajnami
Drugo izvedbo evropskih iger, kontinentalne različice olimpijskih iger, je letošnjega
junija gostila Belorusija, natančneje Minsk. Mesto s približno dvema milijonoma
prebivalcev in širokimi avenijami je v okviru iger vključevalo tudi preizkušnje v sprintu
na mirnih vodah, kjer sta slovenske barve zastopala Anja Osterman in Jošt Zakrajšek.

P

red polnimi tribunami beloruskih navijačev, ki so prišli
bodriti svoje predstavnike, zadnji dan tekmovanja pa tudi
pod budnim očesom beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka, sta se na prizorišču Zaslavl izkazala tudi oba
člana slovenske odprave.
Še posebej je z nastopom na 200 metrov navdušila Anja Osterman, ki je le za las zgrešila bronasto medaljo. Bila je četrta.
»Ker vem, da sem dala vse od sebe, sem zadovoljna. Ne vem,
kje bi lahko dobila tiste stotinke, ki so mi zmanjkale. Mogoče bi
morala imeti malo več sreče z razmerami, a na to nisem mogla
vplivati. Lahko sem ponosna, to je moj najboljši dosežek v enojcu, nov pokazatelj, da napredujem iz tekme v tekmo. Ker sem
boljša v enojcu, bom tudi boljša v dvojcu, ki nama je s Špelo Ponomarenko Janić prioriteta. Seveda bi bolj želela kolajne, na katero sem po polfinalu upala, ampak tudi četrto in sedmo mesto
sta lepa dosežka, ki mi bosta dala še dodatno spodbudo za delo
naprej,« je po odličnih nastopil povedala Anja Osterman.
Zmage na 500 metrov se je veselila Belorusinja Volha
Khudženka, druga je bila Madžarka Danuta Kozak, sicer
branilka naslova izpred štirih let, ko so evropske igre potekale
v Bakuju, tretja pa Danka Emma Aastrand Jorgensen. Slednja
je zmagala na 200-metrski razdalji, kjer je bila Danuta Kozak
znova druga, na tretje mesto pa je priveslala Poljakinja Marta
Walczykiewicz, ki je na tej razdalji zmagala pred štirimi leti v
Bakuju.
Na dveh razdaljah je tekmoval tudi Jošt Zakrajšek. Najprej je
na svoj 36. rojstni dan veslal v finalu B na 1000 metrov, kjer je
v cilj priveslal kot drugi, od njega je bil hitrejši le Norvežan Lars
Magne Ullvang, kar pomeni, da si je Zakrajšek zagotovil skupno
enajsto mesto na 1000-metrski razdalji evropskih iger. Zlate
kolajne v finalu A se je veselil Madžar Balint Kopasz, drugi je bil
Portugalec Fernando Pimenta, ki je srebro na evropskih igrah
na tej razdalji osvojil že pred štirimi leti v Bakuju. Tretje mesto
je ob velikem navdušenju in glasnem spodbujanju s tribun
pripadlo domačinu Alehu Jureniji. Zakrajšek je bil višje na 5000
metrov, kjer je bil deveti. »Nobena tekma ni enostavna. Na prvi
obrat sem prišel zelo dobro, žal pa so me tam 'nabili', tako da
sem se skoraj pravokotno obrnil in izgubil stik s prvo skupino.
Z veslanjem sem zelo zadovoljen, na to, da se je nekdo zaletel
vame od zadaj, pa nisem mogel vplivati. Deveto mesto na
evropskih igrah je sicer vrhunski rezultat, ampak sam ciljam
precej višje,« pa je povedal ob koncu iger.
Naslov prvaka na 5000 metrov si je v napeti tekmi v povsem
zadnjih metrih priveslal Madžar Balint Kopasz, ki je v ciljnem
sprintu našel več moči od Portugalca Fernanda Pimente, tretji
pa je bil Nemec Max Hoff, ki je na tej razdalji zmagal pred
štirimi leti na prvih evropskih igrah v Bakuju.
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Ekipa že spoznala
olimpijski prizorišči v
Tokiu
Olimpijske igre v Tokiu se hitro bližajo, tako da se tekmovalci in tekmovalke
že spoznavajo s progo in prizoriščem slalomskih preizkušenj. Oktobra je na
Japonskem potekalo uradno predolimpijsko tekmovanje, kjer je nastopila
peterica Slovencev, že septembra pa so v deželi vzhajajočega sonca tekmovali
tudi sprinterji, a brez slovenske udeležbe. Vodja ženske sprinterske ekipe Stjepan
Janić si je tako mirnovodaško progo ogledal v času slalomskih priprav, z novim
prizoriščem pa so se v treh tednih treninga že kar dobro seznanili tudi slalomisti.
Tako sprinterji kot slalomisti bodo tekmovali v bližini tokijskega Disneylanda,
na umetno narejenem otoku. Sprinterje preizkušnje čakajo na prizorišču
Sea Forest Waterway, slalomiste pa v kajakaškem centru Kasai.

PRIZORIŠČI
SLALOM NA DIVJIH VODAH

Kajakaški center Kasai
Dolžina proge:
200 metrov, startni in ciljni bazen
Začasne tribune bodo sprejele do
7500 gledalcev.
Proga je prva umetno zgrajena kajakaška
proga na Japonskem.

SPRINT NA MIRNIH VODAH IN
PARAKAJAKAŠTVO

Sea Forest Waterway
Dolžina proge: 2335 metrov
Širina proge: 198 metrov, vsaka linija je
široka 12,5 metrov, na progi bo 8 linij
Globina vode je okoli šest metrov.
Stalna tribuna bo sprejela 2000 gledalcev,
začasne pa še dodatnih 14 tisoč.
Progo od zaliva ločujeta jeza na obeh
straneh proge.
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KAJ O PRIZORIŠČU MENIJO
NAŠI SLALOMISTI?

Eva Terčelj:
Vsaka olimpijska proga se mi zdi
malenkost lažja. Zdi se mi, da bi lahko
naredili še malenkostne spremembe, ker
nekatere tvorbe še ne delujejo povsem
tako kot bi si želeli. Mislim, da utegne biti
zelo zanimiva. Prve dni nam je povzročala težave. Je dobra, dobi pozitivno oceno.
Zdi se mi najbolj podobna Riu, morda je
še malo manjša izvedba, ima manjše padce. Do sedaj mi je bila londonska najbolj
všeč, ker je najbolj divja, ampak je tudi ta
po svoje zahtevna.

Benjamin Savšek:
Voda ni prav divja. Bolj je podobna tisti progi v Riu de Janeiru
iz leta 2016. To mi sicer ni najbolj
všeč, ampak takšna kot je proga, na
takšni moram tekmovati. Zato sem
prišel sem, da se dobro pripravim
in da dobro tekmujem. Jaz se borim
naprej in upam, da mi bo tako teklo
tudi v prihodnje. Vsako progo je treba
preučiti, vsaka ima svoje zahteve. To
je treba naštudirati in odpeljati, nekih
posebnosti pa nima.

Luka Božič:
Zelo je podobna progi v Riu. London, pred osmimi leti, je bil bolj divji,
imel je večji padec. Upam, da bodo
popravili še nekaj detajlov. Veliko rol in
valov se odpira, zato je težko, ampak
to prepuščam strokovnjakom. Jaz se
ne spoznam najbolj na to. V Tokiu se
počutim dobro.

Peter Kauzer:
Še enostavnejša je od tiste v Riu.
Edino, kar je tu dobro, so protitoki, ker
so zelo močni in zelo dobro zagrabijo.
Narediti bodo morali še veliko popravkov, sploh po sredini skozi cel kanal
do cilja, ker je preveč ovir po dnu in se
voda kar razprši, ni konstantnega toka.
Zelo te meče iz ravnotežja in moraš
biti stalno pripravljen. Ko nisi, te hitro
lahko odnese mimo. Po težavnosti
je najbolj zahteven zgornji del, po
tehnični plati pa spodnja polovica, ker
ni ravno divja, ima pa majhne rolce in
valove, ki te hitro lahko vržejo iz tira.
Skozi celo progo moraš biti osredotočen in napadati. Ko malo popustiš, te
takoj kaznuje.

Niko Testen:
Proga je dobra. Meni so zelo všeč
umetne proge. Zdi se mi kot bi veslal v
Gardalandu. Ti valovčki in vse … Prav
uživam, kot da bi bil v bazenu.
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Stjepan Janić
o olimpijski progi v Tokiu
Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman sta po uspešnem nastopu na SP v
Szegedu zaključili s sezono in se odločili za počitek, zato septembra nista odpotovali
na sprintersko testno tekmovanje, kjer je razmere in prizorišče v Tokiu preverilo
kar nekaj vrhunskih tekmovalcev. Brez pomembnih povratnih informacij sicer
nista ostali, saj je na Japonsko odšel njun trener Stjepan Janić, ki se je seznanil
tako z olimpijsko progo, kakor tudi lokacijo, kjer bodo opravili zadnje treninge pred
olimpijsko tekmo in poskrbeli za čim boljšo aklimatizacijo.
Kakšno se ti zdi sprintersko
olimpijsko prizorišče?
Naredili so betonski kanal med
otoki, z zasutimi smetmi. Ima protivalovni sistem, zaradi katerega se
valovi ne odbijajo nazaj. Upam, da bo
delovalo. Zagotovili so, da je to eden
najboljših tovrstnih sistemov na svetu.
Sicer pa je lepo prizorišče. Okolica in
samo prizorišče sta ob oceanu, zato bo
pihal veter. Treba se bo pripraviti na
različne pogoje. Vemo, da je na morju
vse mogoče in se lahko vse spremeni
v nekaj minutah. Na prizorišču je vse
že pripravljeno, vsi pogoji so vzpostavljeni, od shranjevanja čolnov do proge.
Glavna stvar je, da si dobro pripravljen
in da veslaš dobro. Potem vsi ti faktorji
postanejo nepomembni. Naš cilj je, da
se dobro pripravimo, da dobro veslamo. Potem vse postane enostavno.
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V okviru obiska Japonske si odpotoval
tudi v Komatsu, kjer boste opravili
zadnje treninge pred začetkom tekem
na OI.
Ta kraj se po geografski širini nahaja
na podobnem položaju kot Tokio. Prav
tako je zraven morja, na obali. Zato je
odlično, ker bo veter, ki bo tam pihal,
zelo podoben temu v Tokiu. Tako se
bomo lahko že med treningom pripravili na te pogoje. Jezero je zelo lepo,
vsi prebivalci mesta so zelo ustrežljivi,
tako da bodo za nas naredili vse.

Kdaj boste odpotovali na Japonsko?
Zaradi časovne razlike je minimum
sedem dni. Potem bom računal za
vsak primer še en dodaten dan. Tu
je potem še pot v Tokio, v času, ko
bodo z olimpijsko tekmo zaključili
veslači. To je 31. julij. Nato bomo dva
dni trenirali še na dejanskem prizorišču, po tem pa se bo začela tekma.
Pomembno je, da bomo trenirali v Komatsuju, saj bo trening v Tokiu nemogoč. Proga je majhna, tako da ne vem,
kako bi se bilo tu mogoče pripraviti en

teden pred OI, ker ne bo normalnih
pogojev za pripravo. Imamo srečo, da
so, ne le v kajaku, tudi v drugih športih, domačini pripravljeni pomagati.
V čast jim je
gostiti vse tekmovalce in jim
pomagati v zadnjih
dneh pred OI. Mislim,
da bodo te OI
zelo srčne in
dobro organizirane.

NEVER
GIVE UP
J E S E N / Z I M A 2019
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Šest kolajn mladih
slalomistov na EP in SP
Mladi slalomisti so se v letošnjem letu zadrževali na območju
Slovaške in Poljske, kjer sta potekala evropsko in svetovno
prvenstvo za mladince in mlajše člane. Uspešnejši so bili v
Krakovu, kjer so na SP osvojili več kolajn, in sicer zlato, dve
srebrni ter dve bronasti, medtem ko so v slovaškem Liptovskem
Mikulašu prvenstvo stare celine zaključili z enim bronom.

P

rimat v mladinski reprezentanci je letos pripadel Nejcu Polenčiču, ki je po
dolgih 17 letih Sloveniji znova priboril naslov mladinskega svetovnega prvaka v moškem kanuju. Nazadnje je to uspelo Simonu Hočevarju, ki je isti
dan kot Nejcu Polenčiču čestital tudi svoji hčerki Evi Alini, ki je bila v mladinskem
finalu kajakašic na progi v Krakovu tokrat druga (lani si je v Italiji priveslala naslov
svetovne mladinske prvakinje).
Veselo je bilo tudi pri kajakaših. Vid Oštrbenk je v mladinski konkurenci
namreč priveslal do bronaste medalje, Tine Kancler pa je bil tretji v preizkušnji
ekstremnega slaloma na divjih vodah med mlajšimi člani.
Že ob začetku prvenstva so si ekipno kolajno priveslali mlajši člani Niko Testen,
Vid Kuder Marušič in Žan Jakše, ki so bili drugi. Nekaj minut so že slavili naslov
svetovnih prvakov, a so nato Francozom odvzeli dve kazenski sekundi, tako da so
napredovali na prvo mesto, Slovenci pa zdrsnili na drugo.
Z visokimi cilji je reprezentanca nastopila tudi na EP v Liptovskem Mikulašu,
a so edino kolajno priborili kanuisti Klemen Vidmar, Tine Kancler in Urh Turnšek,
ki so bili v konkurenci do 23 let tretji. »Vedeli smo, da smo dovolj hitri. Poskušali
smo se lotiti tako kot nam je na koncu tudi uspelo, torej čisto, brez napak. Mislim,
da je ta kolajna lep uspeh za vse,« je po osvojeni kolajni povedal Klemen Vidmar.
Vrhunec prihodnjega leta za mladince in mlajše člane bo svetovno prvenstvo v Tacnu.
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Nejc Polenčič

- svetovni mladinski prvak v kanuju
Da se lahko Slovenija pohvali z eno najmočnejših slalomskih ekip na svetu ni
skrivnost, saj se naši reprezentanti konstantno uvrščajo na zmagovalne stopničke.
A vse ne sloni le na članski ekipi. Primorski kanuist Nejc Polenčič je letos navdušil
na svetovnem mladinskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah, kjer je premagal
vse tekmece in osvojil zlato kolajno.
18-letni kanuist Kajak kluba Soške
elektrarne je nase opozarjal že v
prejšnjih sezonah, kjer se je uvrščal pri
vrhu svetovnih in evropskih mladinskih
prvenstev, a mu je vselej malo zmanjkalo, da bi okusil slast zmagovalnega
odra. Na lanskoletnem evropskem mladinskem prvenstvu v Bratislavi je bil
namreč četrti, leto prej pa na isti progi
na svetovnem mladinskem prvenstvu
peti.
»V prejšnjih letih sem bil dovolj hiter
za kolajne, vendar so me le-te stali dotiki,« pojasnjuje dijak Šolskega centra
Nova Gorica, ki obiskuje smer Mehatronika. Vse se je spremenilo letos, v
Krakovu, kjer je kljub nepopolni vožnji
ugnal vse konkurente in se veselil naslova svetovnega mladinskega prvaka.
»Finalna vožnja ni bila ravno idealna,
saj sem nabral štiri kazenske sekunde.
Ta dva dotika nista bila velika, saj sem
le oplazil dvoje vrat, vendar je to dovolj
za pribitek kazenskih sekund. V finalu
se je delalo veliko napak, vendar sem
jih od vseh jaz imel najmanj. Seveda
sem vesel, da se mi je vse skupaj izšlo,
saj je bila to zame prva posamična
medalja z velikih tekmovanj.«
Na Poljskem je poskrbel za izjemen
uspeh, saj slovenski slalom na divjih
vodah naslova mladinskega svetovnega prvaka med kanuisti ni slavil že od
leta 1992, ko je zlato kolajno osvojil
Simon Hočevar. V vmesnem obdobju
kanuistične suše sicer ni bilo, saj so
mladi kanuisti na evropskih in svetovnih mladinskih prvenstvih osvajali
kolajne, a so bile te srebrne oziroma
bronaste.
»Po prihodu v cilj sem slutil, da
bom osvojil medaljo, nisem pa mislil,
da bo ta zlata. Seveda sem si od nekdaj želel stopiti na najvišjo stopničko
na takšnih tekmovanjih. Sem pa za to
uvrstitev še toliko bolj vesel, saj sem
imel dober mesec pred tem težave z
zvinom gležnja in sem zaradi tega nekoliko težje klečal v čolnu,« je poudaril
tekmovalec, ki ga prihodnje leto čaka

selitev v Ljubljano, kjer želi študirati
strojništvo.
V kajakaštvu se je Nejc znašel po
zaslugi očeta, s katerim je naredil prve
zavesljaje v plastičnem čolnu, nato pa
se pod Solkanskim mostom preizkusil
še v tekmovalnem čolnu. »Prvih nekaj
let sem se poleg kajaka ukvarjal še z
drugimi športi, z rokometom, košarko, pa tudi modelarstvom. Nato sem
se odločil samo za kajakaštvo. Nekaj
let sem veslal v kajaku, nato sem se
preizkusil še v kanuju in kanuističnem
dvojcu. V kanu me je usmeril trener
Dejan Stevanovič, ki je bil prav tako
kanuist. Sprva mi je bil izziv, saj je zahtevnejša disciplina kot kajak in je tudi
več poudarka na tehniki kot v kajaku.«

Uspešni športnik, ki ima rad tudi
gorsko kolesarjenje, plezanje in
smučanje, športnih vzornikov nima,
a se poskuša učiti od najboljših: »Kar
se tiče tehnike veslanja rad pogledam
različne kanuiste, ker imamo že v
Sloveniji nekatere, ki so v svetovnem
vrhu, tako da se lahko od njih marsikaj
naučim.«
In kakšne športne cilje ima aktualni
svetovni mladinski prvak? »Naslov
mladinskega svetovnega prvaka je
seveda leta popotnica za naprej. Bo
pa potrebno v prihodnjih letih narediti
velik napredek, da se bom lahko kosal
z najboljšimi. Seveda je kot večini drugih športnikov tudi moj cilj nastopiti na
olimpijskih igrah.«
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Slovenija ostaja
spustaška velesila
V letošnjem letu so za vrhunske rezultate skrbeli spustaši v vseh starostnih
kategorijah. Z osvajanjem odličij so začeli člani na domačem evropskem prvenstvu
v Bovcu in sezono z zlatom Nejca Žnidarčiča ter ekipe kajakašev na SP Španiji v
enakem ritmu tudi zaključili. Vmes pa so nase opozorili mladinci in mlajši člani, ki
so na svetovnem prvenstvu v teh starostnih skupinah osvojili kar deset kolajn.

V

kanjonu reke Vrbas v Banjaluki so mladi Slovenci in
Slovenke blesteli predvsem v sprintu, kjer so osvojili
devet kolajn. Še posebej velja omeniti naslov svetovnega prvaka do 23 let Anžeta Urankarja in tretje mesto Tima
Novaka v isti konkurenci ter naslov ekipnih svetovnih prvakov do 23 let, kjer se jima je pridružil še Vid Oštrbenk. S temi
uspehi so namreč naši kajakaši spisali prav posebno poglavje.
To je bila namreč tretja izvedba svetovnega spustaškega
prvenstva do 23 let, v vseh treh izvedbah pa so na vrhu v
sprintu stali Slovenci. Na prvem SP leta 2015 je naslov prvaka namreč osvojil Maks Frančeškin, Vid Debeljak je bil tretji,
prva pa je bila tudi ekipa kajakašev s Frančeškinom, Debeljakom in Urankarjem. Dve leti kasneje je Debeljak priveslal do
zlata, Urankar do srebra, ekipa, v kateri je bil poleg Urankarja
in Debeljaka še Tim Novak, pa je bila znova nepremagljiva.
Podobno je bilo tudi letos, ko se je naslova svetovnega prvaka veselil Urankar, Novak je bil tretji, ekipa pa prava uganka
za vse tekmece.
Za navdušenje je poskrbel tudi Vid Oštrbenk, ki je med kajakaši priveslal do naslova mladinskega svetovnega prvaka v
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sprintu, do še ene posamične kolajne pa je priveslal v navezi z
bratom Majem. V mladinskem finalu kanuističnih dvojcev sta
bila tretja.
Žvenket kolajn se je nadaljeval v ekipnih tekmah. Že
omenjenemu naslovu svetovnih prvakov kajakašev do 23 let
so v sprintu svoje dodali še mladinci. Kolajno srebrnega leska
so si zagotovili mladi kanuisti. Martin Gale, Nejc Gradišek in
Maj Oštrbenk so v konkurenci mladincev zaostali le za ekipo
Francije, tretji pa so bili Čehi. Na startu so bile še tri slovenske ekipe, ki so priveslale do brona. Eva Alina Hočevar, Ana
Šteblaj in Živa Jančar so v kajakaški konkurenci mladink zaostale za Nemkami in Čehinjami, mladinska ekipa kajakašev, v
postavi Urban Novak, Erazem Šavli in Ulan Valant, je premoč
priznala Italijanom in Švicarjem, do brona pa so priveslali tudi
kanuistični dvojci do 23 let. V čolnih so skupaj veslali Anže
Urankar in Martin Gale, Tim Novak in Vid Oštrbenk ter Maj
Oštrbenk in Nejc Gradišek. Za deseto kolajno so zadnji dan
prvenstva v Bosni in Hercegovini poskrbeli kanuisti Gale,
Gradišek in Maj Oštrbenk, ki so v ekipni tekmi klasičnega
spusta osvojili bron.

Na svetovnem nivoju
uspešni tudi mladi sprinterji
Nekoliko v senci starejših kolegov ter uspehov Špele Ponomarenko Janić in Anje
Osterman so v letošnjem letu na največjih tekmovanjih za mladince in mlajše člane
uspešno tekmovali tudi Mia Medved, Rok Šmit, Miha Fartek in Taja Smukavec.
Najprej so nastopili na evropskem prvenstvu na Češkem, kasneje pa še na
svetovnem prvenstvu v Romuniji.

N

i manjkalo veliko in letos bi za še
več kolajn lahko poskrbeli tudi
naši mladi sprinterji, natančneje Rok Šmit in Mia Medved, ki sta v
Romuniji za kolajnama zaostala za manj
kot sekundo.

Za tri uvrstitve v finale A na dveh
prvenstvih je poskrbela Mia Medved, ki
trenira skupaj s Ponomarenko Janićevo
in Ostermanovo. Manj kot sekunda je
ločila Mio od kolajne na svetovnem
prvenstvu v sprintu na mirnih vodah za

Rok Šmit je bil na 500-metrski razdalji svetovnega in evropskega prvenstva
med mlajšimi člani šesti, na svetovnem
se mu je kolajna izmuznila za manj kot
sekundo: »Je nekaj grenkega priokusa,
želel sem si kolajne. Ni bila tako daleč.
Je kar je. Zdi se mi, da sem tekmo kar
dobro odpeljal. Tokrat so bili pač boljši
od mene. Z veslanjem sem zadovoljen.
Pogoji z vetrom v prsi niso ravno moja
prednost na 500 metrov, ampak tekma
je bila dobro odpeljana. S prvenstvom
sem zadovoljen. Na obeh razdaljah se da
še napredovati. Zima bo zanimiva.« Rok
Šmit je bil na istem prvenstvu na 200
metrov 14.
Bohinjec je dobro tekmoval tudi na
evropskem prvenstvu v čeških Račicah,
kjer je na 500-metrski razdalji končal na
šestem mestu, dve sekundi za bronasto
kolajno. Evropski prvak je postal Čeh
Jakub Zavrel, drugi je bil Srb Bojan
Zdelar, tretji pa Norvežan Jon Vold. Tudi
tu je Šmit nastopil na 200 metrov in bil
skupno enajsti.

mladince in mlajše člane v romunskem
Piteštiju. V cilj preizkušnje kajakašic do
23 let na 200-metrski razdalji je namreč
priveslala kot šesta, a nato napredovala
na peto mesto, saj so belorusko tekmovalko diskvalificirali.
»Zelo sem zadovoljna, saj sem od lani
zelo napredovala. Zmeraj sem bila boljša
na 500 metrov, na 200 metrov se mi je
zmeraj nekoliko izmikalo, sedaj pa vidim,
da lahko dobro tekmujem tudi na 200
metrov. Nisem daleč za najboljšimi, tako
da sem dobila veliko motivacije za naprej,« je povedala po izvrstnem nastopu.

Na evropskem prvenstvu je bila Medvedova na 200 metrov sedma, na 500
metrov osma, manj veselja pa ji je prinesel 500-metrski nastop na svetovnem
prvenstvu v Romuniji, saj je načrtovala
uvrstitev v finale, a se na koncu morala
sprijazniti s končnim 15. mestom.
V lanskem letu je bil na 200 metrov
MEP v Auronzu zelo dober mladinec
Miha Fartek, ki pa letos ni ponovil dosežkov, tako da je zabeležil dve uvrstitvi
v finale B - v Piteštiju je bil 14., v Račicah
pa 17.: »Na začetku sezone smo upali na
medaljo ali vsaj finale A. V lanski sezoni
sem bil namreč šesti na evropskem
mladinskem prvenstvu, tako da sem
mislil, da bo letos malo več, ampak se ni
izšlo tako. S svetovnim prvenstvom sem
kar zadovoljen, lani sem bil namreč v C
finalu, letos pa v B, kar je kar dobro.«
Na obeh letošnjih prvenstvih je
slovenske barve med mlajšimi članicami
na 1000 metrov zastopala kajakašica Taja
Smukavec. Na svetovnem prvenstvu v
Piteštiju je bila v polfinalu peta, kar ji je
prineslo končno 14. mesto, s svojimi nastopi pa je v tej fazi tekmovanja zaključila
tudi na Češkem, saj so izvedli le finale A,
kamor so napredovale po tri najhitrejše
polfinalistke, med katerimi pa ni bilo Taje.
»Mislim, da sem naredila to, kar sem lahko. Tudi z veslanjem sem kar zadovoljna,
saj sem začutila vodo. Na to prvenstvo
sicer nisem prišla s posebnimi pričakovanji, ker nisem vedela natančno, kako mi
bo šlo, ampak sem dala vse od sebe in
mislim, da je to najbolj pomembno,« je
povedala po nastopu na SP U23.
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VESLAMO ZA
DOBER NAMEN

Ljubljanica
2019

24 ur veslanja za dober namen -

Ljubljanica 2019

Konec junija smo na Ljubljanici že šesto leto zapored organizirali rekreativno
prireditev, ki smo jo poimenovali 24 ur veslanja za dober namen.

O

rganizatorji spusta - Kajakaška
zveza Slovenije, Kajak kanu klub
Ljubljana in Dobrodelno društvo
Hiša sonca - smo se odločili, da letošnji
izkupiček iz prijavnin, donacij in sponzorstva namenimo sofinanciranju izbranih projektov različnih oseb s posebnimi
potrebami. Izmed predlogov, ki so jih na
osnovi poziva posredovale organizacije, včlanjene v skupnost organizacij za
usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, smo izbrali
tri projekte. Izbor je opravila komisija,
sestavljena iz organizatorjev akcije. Za
enote socialne vključenosti Želva smo
kupili štiri tarče za pikado s kompleti
puščic, Justini Trobiš s cerebralno paralizo iz varstveno delovnega centra Novo
mesto bomo uresničili željo, da bi se
peljala z dirkalnim avtomobilom, Nataliji
Špes iz Društva Sožitje Ptuj, ki ima lažjo
motnjo v duševnem razvoju in je gibalno
ovirana, pa smo kupili trokolo, s katerim
se bo lahko vozila na delo v Varstveno
delovni center in bila gibalno aktivna
tudi v prostem času.
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Sredstva za omenjene projekte smo
zbrali s pomočjo partnerjev ter prijavnin
udeležencev spusta. V letošnjem letu so
bili partnerji akcije Elektro Ljubljana d.d.,
Mestna občina Ljubljana, Decathlon,
Mitsui finance, Taming d.o.o., Paramedic
ter Slowatch. Svoj del pa so s prijavninami prispevali tudi udeleženci spusta.
Na spust se jih je prijavilo 114, še nekaj
pa jih je veslalo brez uradne prijave.
Vsi udeleženci skupaj so preveslali 335
krogov, kar je na koncu naneslo več kot
1840 kilometrov.
Zmagovalec letošnjega veslanja je bil
Niko Svoljšak, ki je preveslal 28 krogov
oziroma 154 kilometrov. Niko je do
zavidljivega dosežka prišel z veslanjem
v zmernem ritmu in izredno skopim
počitkom. Spal je vsega dve uri in v
čolnu prebil več kot 20 ur. Dosežek bi
bil verjetno še boljši, če bi bilo sodelujočim nekoliko bolj naklonjeno vreme, saj
je v zaključnem delu prireditve deževalo. Slabo vreme je bil tudi eden od
razlogov, da v soboto dopoldan skoraj
ni bilo novih udeležencev in so veslali

TAMING d.o.o.

večinoma tisti, ki so z veslanjem začeli
že prejšnji dan.
Zavidljiva rezultata sta s 26 preveslanimi krogi med Livado in zapornicami
pri Ambroževem trgu dosegla tudi Bojan
Lenart in Eva Ferjan. Bojan je eden od
tistih udeležencev spusta, ki je bil na
vseh šestih dosedanjih izvedbah. Le trije
prej omenjeni udeleženci so v letošnjem

letu preveslali več kot 20 krogov.
Največ udeležencev se je, tako kot
v prejšnjih letih, odločilo preveslati
le en krog in tako s svojo udeležbo
nekaj prispevati za dober namen. Takih
udeležencev je bilo kar 78. Med njimi
je bila tudi manjša skupina gojencev
CUDV Dolfke Boštjančič, ki so se leto
prej spusta udeležili v velikem številu.

Upamo, da jih na spust privabimo zopet
prihodnje leto.
Izziv za prihodnje leto bo privabiti
večje število udeležencev in prireditvi
dati, če bo le mogoče, nekoliko več tekmovalnega značaja. Predviden termin
veslanja za dober namen v letu 2020 je
22. in 23. maj. Upamo, da se vidimo v
čim večjem številu.

Več energije
za takšno življenje,
ki ga hočemo.
Geoplin. Energiji blizu.
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ELEKTRONABAVA D.O.O.
CESTA 24. JUNIJA 3
1231 LJUBLJANA - ČRNUČE

TEL.: +386 (01) 58 99 300
E - POŠTA: info@elektronabava.si

TACEN 28. 6. – 30. 6.
LJUBLJANA

Tacen pred novo preobleko
gostil še tekmo slalomskega
svetovnega pokala
Znamenita zapornica na kajakaškem poligonu na Brodu je letos doživela korenit
poseg, ki je spremenil podobo začetnega padca, ki je glas o ljubljanski progi
ponesel v širni svet. Še preden pa so na Savi zabrneli stroji, so se na še zadnji
veliki tekmi na 'stari' progi pomerili najboljši svetovni asi, ki so nastopili na tretji
tekmi svetovnega pokala v letošnjem letu. Slovenskim reprezentantom je tokrat
zmanjkalo nekaj športne sreče, saj so se jim zmage za las izmaknile, a vseeno je bil
tekmovalni konec tedna za Slovence zelo uspešen.

P

rvi dan končnih odločitev sta
blestela kajakašica Eva Terčelj
in kanuist Anže Berčič, ki sta
priveslala do srebrnih kolajn. V finalu
sta veslala še Benjamin Savšek, ki je
bil na koncu četrti, in Luka Božič, ki je
zasedel deveto mesto. Ajda Novak je
zasedla končno 13. mesto, Eva Alina
Hočevar pa je bila 25.
Anže Berčič si je finale priveslal kot
deseti polfinalist, zato se je na progo
podal kot prvi. Ko je priveslal v cilj,
tako ni vedel, kam ga bo njegov nastop
ponesel. Za njim se je na progo podal
še Italijan Roberto Colazingari, ki ga je
prehitel, a to je bil tudi edini tekmovalec, ki je s progo opravil bolje kot Berčič. »Vesel sem, da sem odpeljal dobro
finalno vožnjo, saj sem imel letos kar
nekaj težav s prikazovanjem dobrih voženj. Zaradi dotikov sem imel srečo, da

sem se uvrstil v finale. Finalna vožnja
pa je bila z izjemo prvega jeza, ko me
je ustavilo, zelo dobra, tako da sem res
vesel,« je po osvojeni srebrni kolajni
povedal Berčič.
Podoben razplet je sledil tudi v
nedeljo, ko je Peter Kauzer naskakoval
zmago, a tudi on premoč priznal italijanskemu tekmecu ter bil drugi. »Na progi
sem pustil nekaj časa, ampak ne glede
na to, sem zadovoljen, da sem končno
prikazal tri vožnje brez kazenskih sekund in da se nisem spravljal v situacije,
ko bi drugi lahko odločali o moji usodi.
Vesel sem teh stopničk,« je po drugem
mestu povedal Peter Kauzer. V finalu je
veslal še Martin Srabotnik in bil deseti,
v polfinalu pa je obstal Niko Testen, ki
je zasedel 21. mesto.
Za odlične dosežke so poskrbele
kanuistke. Nov mejnik v zgodovini slo-

venskega ženskega kanuja je postavila
Alja Kozorog, ki je na koncu osvojila
odlično četrto mesto, kar je najboljša
uvrstitev slovenskih kanuistk na največjih tekmovanjih doslej.
Po nastopu je primorsko kanuistko
krasil prešeren nasmeh: »Trudila sem
se osredotočati na izvedbene stvari,
ne toliko na rezultat. Pred polfinalom sem bila zelo živčna, ker sem si
res želela tega finala in sama sebi
dokazati, da zmorem, da sem dovolj
dobra in s finalom sem to potrdila.
Zadovoljna sem.« V finalu je veslala
tudi Eva Alina Hočevar in bila na
koncu sedma. Lea Novak je bila v
polfinalu 20.
Za uspešen zaključek tedna pa je
v tekmi ekstremnega slaloma poskrbela še Ajda Novak, ki je priveslala do
bronaste kolajne.

Številka 3

27

Uspehi v sezoni 2019
IME

UVRSTITEV TEKMOVANJE

DISCIPLINA

IME

UVRSTITEV TEKMOVANJE

DISCIPLINA

Ajda Novak

3. mesto

WC ekstremni slalom

K1Ž

Martin Srabotnik

2. mesto

EP slalom

3xK1M

Ana Šteblaj

3. mesto

MSP spust sprint

3xK1Ž

1. mesto

Svetovna jakostna lestvica

3. mesto
2. mesto
3. mesto

MSP spust klasika
MSP spust sprint
SP U23 spust sprint

3xC1M
3xC1M
3xC2M

2. mesto
3. mesto
1. mesto
1. mesto
2. mesto
3. mesto

SP sprint
SP sprint
WC sprint
WC sprint
WC sprint
WC sprint

K2Ž 200m /
K2Ž 500m
K2Ž 200m
K2Ž 500m
K2Ž 200m
K2Ž 200m
K2Ž 500m
K2Ž 500m

Nejc Gradišek

Nejc Polenčič

1. mesto

MSP slalom

C1M

Nejc Žnidarčič

1. mesto
1. mesto
1. mesto
1. mesto

SP spust sprint
SP spust sprint
EP spust sprint
WC spust sprint

K1M
3xK1M
K1M
K1M

Anže Berčič

1. mesto
2. mesto

EP slalom
WC slalom

3xC1M
C1M

Niko Testen

2. mesto
2. mesto

EP slalom
SP U23 slalom

3xK1M
3xK1M

SP spust sprint
SP U23 spust sprint
SP U23 spust sprint
EP spust klasika
EP spust sprint
EP spust klasika
SP U23 spust sprint

3xK1M
K1M
3xK1M
K1M
K1M
3xK1M
3xC2M

Peter Kauzer

Anže Urankar

1. mesto
1. mesto
1. mesto
2. mesto
2. mesto
2. mesto
3. mesto

2. mesto
2. mesto
2. mesto

EP slalom
3xK1M
WC slalom – skupna razvrstitev K1M
WC slalom
K1M

Simon Oven

1. mesto
1. mesto
2. mesto

SP spust sprint
EP spust klasika
EP spust klasika

3xK1M
K1M
3xK1M

Benjamin Savšek

1. mesto
1. mesto

EP slalom
EP slalom

C1M
3xC1M

1. mesto

Svetovna jakostna lestvica

Blaž Cof

3. mesto

EP spust klasika

C1M

Erazem Šavli

3. mesto

MSP spust sprint

3xK1M

Eva Alina Hočevar

2. mesto
3. mesto

MSP slalom
MSP spust sprint

K1Ž
3xK1Ž

2. mesto
3. mesto
1. mesto
1. mesto
2. mesto
3. mesto

SP sprint
SP sprint
WC sprint
WC sprint
WC sprint
WC sprint

K2Ž 200m /
K2Ž 500m
K2Ž 200m
K2Ž 500m
K2Ž 200m
K2Ž 200m
K2Ž 500m
K2Ž 500m

SP slalom
WC slalom – skupna razvrstitev
WC slalom
WC slalom

K1Ž
K1Ž
K1Ž
K1Ž

Tim Novak

Eva Terčelj

1. mesto
2. mesto
2. mesto
3. mesto

3. mesto
1. mesto
2. mesto
3. mesto

SP U23 spust sprint
SP U23 spust sprint
EP spust klasika
SP U23 spust sprint

K1M
3xK1M
3xK1M
3xC2M

Jure Lenarčič

1. mesto

EPP – skupna razvrstitev

C1M

Tine Kancler

3. mesto
3. mesto

EP U23 slalom
SP U23 ekstremni slalom

3xC1M
K1M

Klemen Vidmar

3. mesto

EP U23 slalom

3xC1M

Ulan Valant

3. mesto

MSP spust sprint

3xK1M

SP slalom
EP slalom
WC slalom – skupna razvrstitev
WC slalom
WC slalom
WC slalom

C1M
3xC1M
C1M
C1M
C1M
C1M

Urban Novak

3. mesto

MSP spust sprint

3xK1M

Luka Božič

3. mesto
1. mesto
2. mesto
2. mesto
3. mesto
3. mesto

Urh Turnšek

3. mesto

EP U23 slalom

3xC1M

Vid Kuder Marušič 2. mesto

SP U23 slalom

3xK1M

Maj Oštrbenk

3. mesto
3. mesto
2. mesto
3. mesto

MSP spust klasika
MSP spust sprint
MSP spust sprint
SP U23 spust sprint

3xC1M
C2M
3xC1M
3xC2M

Vid Oštrbenk

3. mesto
1. mesto
3. mesto
1. mesto
3. mesto

MSP slalom
MSP spust sprint
MSP spust sprint
SP U23 spust sprint
SP U23 spust sprint

K1M
K1M
C2M
3xK1M
3xC2M

Martin Gale

3. mesto
2. mesto
3. mesto

MSP spust klasika
MSP spust sprint
SP U23 spust sprint

3xC1M
3xC1M
3xC2M

Žan Jakše

2. mesto

SP U23 slalom

3xK1M

Živa Jančar

3. mesto

MSP spust sprint

3xK1Ž

Anja Osterman

Špela
Ponomarenko
Janić

LEGENDA: E P/SP – Evropsko/svetovno prvenstvo • EP/SP U23 – Evropsko/svetovno prvenstvo za mlajše člane • MEP/MSP – Evropsko/svetovno mladinsko prvenstvo
• WC – Svetovni pokal • EPP – Evropski pokal
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opremljevalec slovenskih
kajakaških reprezentanc

Masel d.o.o., Savlje 89, 1000 Ljubljana | 01 53 07 114 • 01 53 07 110 | info@masel.si
MASEL Oglas Joma 210x144_5mm 2019.indd 1
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kupon
100€
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Ka jakaš leta
2019
Najboljša športnika leta KZS sta

Eva Terčelj in
Luka Božič

K

ajakaška zveza Slovenije je v Ljubljani podelila priznanja najboljšim tekmovalkam in tekmovalcem sezone 2019, ki so se z
vrhunskimi rezultati izkazali v konkurenci članov, mlajših članov
in mladincev, tako v slalomu in spustu na divjih vodah kot sprintu na
mirnih vodah. Na svetovnih in evropskih prvenstvih v vseh starostnih
skupinah, na tekmah svetovnega pokala in v skupnem seštevku evropskega pokala je kolajne osvojilo 32 različnih tekmovalk in tekmovalcev.
Nagradi za najboljšo športnico oziroma športnika leta KZS sta romali v
roke Eve Terčelj in Luke Božiča.
Športnica leta in najboljša tekmovalka na divjih vodah: Eva Terčelj
Športnik leta in najboljši tekmovalec na divjih vodah: Luka Božič
Najboljši tekmovalki na mirnih vodah: Anja Osterman in Špela Ponomarenko Janić
Najboljši tekmovalec na mirnih vodah: Jošt Zakrajšek
Najboljša mladinka: Eva Alina Hočevar
Najboljši mladinec: Nejc Polenčič
Najboljši trener: Jernej Abramič
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Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

NE IŠČITE KANALOV,
IŠČITE VSEBINE.

PRIKLOPLJENI NA
POZITIVNO ENERGIJO.
Verjamemo v svetlo energetsko prihodnost. Kot največji
slovenski proizvajalec in prodajalec električne energije
iz lastnih, domačih virov s pozitivnostjo sprejemamo
odgovornost trajnostnega energetskega prehoda v
Sloveniji. Naše elektrarne že zdaj proizvedejo več kot
tri četrtine vse električne energije iz obnovljivih virov.
Kot osrednji steber slovenskega elektroenergetskega
sistema zagotavljamo stabilno in zanesljivo oskrbo. Naše
delovanje in razvoj temeljita na načelu odgovornosti
do okolja in družbe. Z izkušnjami in znanjem več kot
tri tisoč strokovnjakov v skupini HSE odpiramo nove
razvojne priložnosti, ob stalnem nadgrajevanju strateških
partnerstev tako doma kot v tujini pa utiramo pot v
zanesljivo prihodnost proizvodnje električne energije.

www.hse.si

